Newsletter

6

จดหมายข่าวโรงเรียนอัสสัมชัญ
ปีที่ 14 ฉบับเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2554
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พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
เมื่ อวั น ที่ 16 มิ ถุ นายน 2554 คณะกรรมการสภานั ก เรี ย นร่ ว มกั บ ฝ่ า ยกิ จ การ
นักเรียนจัดพิธไี หว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผูอ้ ำนวยการ
พร้ อ มด้ ว ยภราดาพิ สู ต ร วาปี โ ส ภราดาศั ก ดา สกนธวั ฒ น์ และคณะครู ร่ ว มในพิ ธี
เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นครู อีกทั้งส่งเสริมให้
นั ก เรี ย นตั้ ง ใจปวารณาตนเป็ น ศิ ษ ย์ พ ร้ อ มรั บ การถ่ า ยทอดวิ ช าความรู้ จากครู ต ลอดปี
การศึกษาใหม่ โดยมีตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้นช่วยกันประดิษฐ์พานดอกไม้ และ
พานธูปเทียนเพื่อนำมาใช้ในพิธี ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6
นอกจากนี้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 และ EP-M. 5 - 6 ยังได้นำ
พานดอกไม้ แ ละพานธู ป เที ย น มอบให้ กั บ มิ ส เสาวณี กำเนิ ด งาม และมิ ส อั ม พวั น
จิตรจิระวาณิชย์ ในฐานะคุณครูอาวุโส ณ ลานสนามบาสเกตบอล ใต้อาคาร Saint LouisMarie Memorial Building
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มินิคอนเสิร์ต

“ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร”
เนื่องในโอกาสวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดการแสดงมินิคอนเสิร์ต โดยศิลปิน
นักร้องต้นแบบเยาวชนยุคใหม่ “โต๋” ศักดิส์ ทิ ธิ์ เวชสุภาพร
เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนในการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ในครัง้ นีม้ นี กั เรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
และ EP-M. 1 - 3 เข้าชมการแสดง ณ ชั้น 6 อาคาร Saint
Louis-Marie Memorial Building ซึ่ง “โต๋” ได้ฝากข้อคิดให้
นักเรียนลองค้นหาตัวเองว่าชอบ และมีความสามารถอะไร
เพื่อที่จะได้ทุ่มเททำสิ่งนั้นอย่างเต็มที่
ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า
จำกัด โดยคุณพรเทพ พรประภา ที่กรุณาสนับสนุนศิลปิน
และอุปกรณ์การแสดงดนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่มาอำนวย
ความสะดวก จนการแสดงผ่ า นไปด้ ว ยความสำเร็ จ และ
ประทับใจแก่ทุกคน
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ปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง
ทุกระดับชั้น

เมื่อวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2554 ภราดาพิสูตร วาปีโส รองผู้อำนวยการ
เป็นประธานการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อชี้แจงการจัดการเรียน
การสอน โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของ
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมี มิสสุภาวดี เหลีย่ วเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
และมาสเตอร์บันลือ จินดาศรี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมชี้แจง ณ หอประชุม
Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building
ในโอกาสเดี ย วกั น เมื่ อวั น ที่ 26 มิ ถุ นายน 2554 ภราดาอานั น ท์ ปรี ช าวุ ฒิ
ผู้อำนวยการ เป็นประธานการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนหลักสูตรโปรแกรมภาษา
อังกฤษ (English Program: EP) พร้อมด้วยภราดาพิสูตร วาปีโส รองผู้อํานวยการ/
หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ เพื่อแจ้งนโยบายการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
โปรแกรมภาษาอั ง กฤษ อี ก ทั้ ง แจ้ ง การเปิ ด หลั ก สู ต รโปรแกรมภาษาอั ง กฤษ
ในปีการศึกษา 2555 ณ โครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร
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พิธีปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดพิธีปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยว
กับยาเสพติดให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, EP-M. 1 และนักเรียนใหม่ ใน
ปีการศึกษา 2554 ทุกระดับชั้น ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003
คณะนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ อาทิ พิธีแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ โดยมีพระสงฆ์จำนวน 9 รูปจากวัดม่วงแค เป็นผู้ประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์
ประธานสภานักเรียนกล่าวนํานักเรียนแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และปฏิญาณตน ไม่ผลิต
ไม่ค้า ไม่เสพสิ่งเสพติด ไม่เล่นการพนันทุกชนิด ส่วนนักเรียนคาทอลิกได้ประกอบพิธี
บูชามิสซาขอบพระคุณ ณ วัดน้อย ชั้น 10 อาคารอัสสัมชัญ 2003 และนักเรียนที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม ทําพิธีขอพรพระเจ้า และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “วัยรุ่นกับยาเสพติด”
ณ มัสยิดฮารูน ซอยเจริญกรุง 36 กรุงเทพฯ

วันงดสูบบุหรี่โลก
เมื่ อ วั น ที่ 31 พฤษภาคม 2554 โครงการ AC ต่ อ ต้ า น
ยาเสพติด ร่วมกับงานชมรม ชมรม อย.น้อย ชมรมสิ่งแวดล้อม
และกองร้อยพิเศษโรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน
วันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่
และภัยจากควันบุหรี่ โดยมีขบวนรณรงค์ตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียน
ถึงสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีตากสิน ตลอดเส้นทางได้รบั ความสนใจ
จากประชาชนเป็นอย่างมาก
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วันสุนทรภู่
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ร่วมกับ
งานชมรม งานลูกเสือ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ กลุ่มสาระฯ สังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม ศูนย์ภาษา Bell ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP)
และศูนย์วิทยบริการ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อร่วมการเฉลิมฉลอง
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 84 พรรษา ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนและครู
ได้แสดงความสามารถทางด้านการใช้ภาษาและเกิดความภาคภูมิใจ
ในภาษาไทยอั น เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องชาติ กิ จ กรรมประกอบด้ ว ย
การจัดนิทรรศการผลงานของนักเรียนและคณะครู การขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พร้อมบรรเลงดนตรี
ไทยและไวโอลิน การแสดงฉ่อยตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี

กิจกรรมอบรมแกนนำ อย.น้อย
เมื่อวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2554 มิสชลดา เถื่อนเนาว์ ผู้ช่วยหัวหน้า
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชมรม อย.น้อย จำนวน 3 คน เข้ารับ
การอบรมเรื่องครูและนักเรียนแกนนำ อย.น้อย ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท
จั ง หวั ด นครนายก ซึ่ ง จั ด โดยสำนั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
ในการอบรมครั้งนี้ครูและนักเรียนได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
เกี่ยวกับเรื่องโทษของการใช้ยา การโฆษณาอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เกินจริง รวมถึงการจัดทำโครงการ อย.น้อยในโรงเรียน
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โอลิมปิกเคมีระดับชาติ ครั้งที่ 7
เมื่อวันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกระดับ
ชาติ (สาขาวิชาเคมี) ครั้งที่ 7 ผลการแข่งขัน นายจิรวัฒน์
ปลื้มสัมพันธ์ (43701) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางวัล
เหรียญทอง (อันดับ 1 ภาคทฤษฎี) นายสหภัทร จริยะเลอ
พงษ์ (43877) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง และ นายประกฤษฏิ์ ศรีสุมะ (43996) ชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ณ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ จังหวัดสงขลา

ค่าย “ไทยคม โรโบ แคมป์ 2011
by Bart Lab” จัดโดยมูลนิธิไทยคม
นายเจตนันท์ หอมจันทนางกูร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
ได้รับการคัดเลือกจากค่ายหุ่นยนต์ “ไทยคม โรโบ แคมป์
2011 by Bart Lab” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายา เข้าร่วมเป็นหนึ่งในตัวแทนทีมเยาวชนไทย ในการ
แข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนระดับโลก รายการ “เวิลด์ โรโบ คัพ
จูเนียร์ 2011” ที่ประเทศตุรกี ในเดือนกรกฎาคม 2554

เหรียญทองคอมพิวเตอร์โอลิมปิก
ระดับชาติ
นายสั ญ ชั ย จั กรธี รั ง กู ร (43791) ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ปีที่ 6/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการเข้าร่วมการแข่งขัน
คอมพิวเตอร์ โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 7 (The Seventh
Thailand Olympiad in Informatics: 7 th TOI, 2011)
ระหว่ า งวั น ที่ 2 - 6 พฤษภาคม 2554 จั ด โดยภาควิ ช า
วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ชนะเลิศไซเบอร์ดิก ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท
คำคม และซูโดกุ
เมือ่ วันที่ 11 - 12 มิถนุ ายน 2554 กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
และภาษาต่างประเทศ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน “ไซเบอร์ดิก
ครอสเวิรด์ เกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกและ
ภาคกลางครัง้ ที่ 11” ณ ศูนย์สรรพสินค้าแปซิฟกิ พาร์คศรีราชา อำเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ผลการแข่งขัน ประเภทซูโดกุรุ่นมัธยมต้น รางวัลชนะเลิศ เด็กชายสิรภพ คูณาภินันท์ (46292) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ประเภท
ซูโดกุรุ่นมัธยมปลาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายปรเมศร์ ยศอมรสุนทร (43593) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ประเภท Crossword
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายปรีดี คงธนารัตน์ (43718) ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ประเภท Crossword Puzzels รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 นายปรเมศร์ ยศอมรสุนทร (43593) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โดยมีมาสเตอร์ณรงค์ วีระประจักษ์ มิสนวลศรี ชื่นชม และ
มาสเตอร์ไพฑูรย์ ท้วมกร เป็นครูที่ปรึกษา

ศึกษาประวัติศาสตร์อาสนวิหารอัสสัมชัญ
เมื่ อ วั น ที่ 10 มิ ถุ นายน 2554 ครู ที่ ป รึ ก ษาชมรม Activity
มาสเตอร์ประเสริฐ สวัสดีมงคล และมิสดอกรัก บุญชมภู นำนักเรียน
จำนวน 25 คน เยี่ยมชมอาสนวิหารอัสสัมชัญ เพื่อศึกษาความสำคัญ
ของศาสนาคริสต์ สัญลักษณ์ และศึกษาภาพกระจกสี “Stained glass
windows” ซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์ชีวประวัติของพระเยซูเจ้า และศึกษา
เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งศาสนภั ณ ฑ์ หนั ง สื อ ที่ ใ ช้ ใ นพิ ธี กรรมพิ ธี มิ ส ซาบู ช า
ขอบพระคุณ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์
มาดามทุสโซ
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 นักเรียน
ชมรม Social Variety จำนวน 52 คน
ทั ศ นศึ ก ษา ณ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ หุ่ น ขี้ ผึ้ ง มาดาม
ทุสโซ กรุงเทพฯ สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น 6
เพื่อชมการจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งของบุคคลสำคัญ
ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของ
สั ง คมไทยและสั ง คมโลกทั้ ง ในอดี ต และ
ปั จ จุ บั น เหมาะสมต่ อ การเรี ย นรู้ ส ำหรั บ
นักเรียนทุกช่วงชั้น
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สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
เมื่ อวั น ที่ 24 มิ ถุ นายน 2554 สำนั ก งานปลั ด กระทรวง
วัฒนธรรมร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่
องค์ความรู้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และการเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรมสัญจรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้สังคมตระหนักในการร่วมกันพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมทั้งการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
โดยมี อาจารย์ ปั ญ ชลี ด้ ว งเอี ย ด และคณะ เป็ นวิ ท ยากร ณ
หอประชุม Louis-Marie Grand Hall

แนะแนว “You can do it. เริ่มอนาคต
ค้นพบตัวเอง”
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 งานแนะแนว ร่วมกับมูลนิธิ
ไทยคม จัดกิจกรรมแนะแนว เรื่อง “You can do it. เริ่มอนาคต
ค้ น พบตั ว เอง” เพื่ อ แนะแนวทางให้ นั ก เรี ย นรู้ จั ก ใช้ กระบวน
การคิด การคิดวิเคราะห์-สังเคราะห์ และการค้นพบตัวเอง โดยมี
ดารานั ก แสดง “แพนเค้ ก” เขมนิ จ จามิ กรณ์ เป็ นวิ ท ยากร
ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall

ความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดโครงการจัดการเรียนการสอน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Gifted) ขึ้น
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นที่ มี ความสามารถพิ เ ศษเหล่ า นี้
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เน้นวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิ ต ศาสตร์ โดยการฝึ ก ทดลองในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
นอกจากนี้ยังเสริมสร้างให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านกีฬา
และการเรียนพื้นฐานดนตรีสากล ณ โครงการอัสสัมชัญ
แคมปัส พระราม 2
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พิธีสมโภชพระวรกายและแห่ศีลมหาสนิท
เมือ่ วันที่ 26 มิถนุ ายน 2554 งานอภิบาล ร่วมกับอาสนวิหาร
อัสสัมชัญ จัดพิธีสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยมี คุณพ่อเปโตร สานิจ สถะวีระวงส์
อุ ป สั ง ฆราช อั ค รสั ง ฆมณฑลกรุ ง เทพฯ เป็ น ประธานในพิ ธี
ภายหลังพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณมีการแห่ศีลมหาสนิทไปตาม
โรงเรียนต่างๆ ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ
และโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ตามลำดับ

อบรมคุณธรรมจริยธรรม
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 งานอภิบาล จัดกิจกรรม
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมให้ กั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมี พระมหาวีรพล วีรญาโณ (โพธิเ์ งิน)
หั ว หน้ า พระวิ ท ยากรฝ่ า ยเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาและ
บริการสังคม วัดยานนาวา กรุงเทพฯ เป็นวิทยากรอบรม
ด้านคุณธรรม โดยนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาอบรม
ให้กับนักเรียน ทั้งนี้นักเรียนยังได้ร่วมนั่งสมาธิเพือ่ ถวายเป็น
พระราชกุศล ในโอกาสที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ณ ห้อง Auditorium
ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003

วจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียน
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 งานอภิบาล จัดวจนพิธีกรรม
เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 ขึ้น โดยมี บาทหลวงอนุชา
ไชยเดช จิตตาธิการของโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย
คณะผู้ บ ริ ห าร คณะครู แ ละนั ก เรี ย น เพื่ อ ขอพรอั น ประเสริ ฐ
จากแม่พระองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ให้การดำเนินงานจัดการเรียน
การสอนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี พร้อมกันนี้ได้มีพิธีมอบเงินบริจาค
จำนวน 80,000 บาท แก่คุณครูและพนักงานของโรงเรียน ที่ได้รับ
ความเสียหายจากอุทกภัย จังหวัดทางภาคใต้ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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อบรมนักเรียน
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ
ผู้ อ ำนวยการโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ อบรมนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในหัวข้อ Inspiration เพื่อให้นักเรียนมี
แรงบันดาลใจพร้อมเป้าหมายในชีวติ ทีช่ ดั เจน พร้อมทีจ่ ะเรียนรู้
รู้จักผิดชอบชั่วดี มีจิตใจงดงาม รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ไม่สร้าง
ปัญหาให้สังคม เน้นนักเรียนให้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม
เพื่อช่วยกันพัฒนาชาติของเรา ณ บริเวณใต้อาคาร ฟ.ฮีแลร์

ตัวแทน “อาเซียนสกูลเกมส์” ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 นายธนพล สันติวัฒนธรรม
(48918) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ผ่านการคัดเลือกให้เป็น
นักกีฬาเทเบิลเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขัน
“อาเซียนสกูลเกมส์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2554 (3rd ASEAN
School Games 2011) ระหว่ า งวั น ที่ 30 มิ ถุ นายน 8 กรกฎาคม 2554 ณ ประเทศสิงคโปร์

ฟุตบอล AFC U13
เมื่ อ วั น ที่ 4 เมษายน 2554 ภราดาพิ สู ต ร วาปี โ ส
รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ แสดง
ความยินดีกับ ธาวิน มหจินดาวงศ์ (46001) ชั้น EP-M. 2/4
ได้รับคัดเลือกจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ให้เป็น
1 ใน 30 เยาวชนฝีเท้ายอดเยี่ยมจากทั่วประเทศ เข้าร่วมทีม
และเตรียมความพร้อมเพื่อสู้ศึกแข่งขันฟุตบอล AFC U13
Festival of Football 2011 ณ เมืองซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย
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ฟุตบอลนักเรียน “EAST WATER ACS CUP ครั้งที่ 10”
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมกับ กรมพลศึกษา จัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน รุ่นอายุ 18 ปี รายการ “EAST WATER
ACS CUP ครั้งที่ 10” ณ สนามฟุตบอลสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 12 ทีม
ประกอบด้วย สาย A ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม และโรงเรียนสารวิทยา สาย B โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สาย C โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนกีฬานครสวรรค์ และโรงเรียนสตรีวทิ ยา 2
สาย D โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนพาณิชยการราชดำเนิน
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 5 : 3 ในนัดสุดท้ายของรอบแรก มีคะแนน
เป็นอันดับทีส่ องของสาย B ผ่านเข้ารอบทีส่ อง ไปตัดเชือกกับทีมโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เมือ่ วันที่ 22 มิถนุ ายน 2554 โดยชนะ 1 : 0
ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ

บาสเกตบอล “Sponsor Thailand Championship”
เมื่อวันที่ 1 - 9 มิถุนายน 2554 โรงเรียนอัสสัมชัญ ส่งทีมบาสเกตบอลนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ “Sponsor Thailand Championship 2011” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค
นครหลวง ณ สนามบาสเกตบอลโรงเรียนสตรีวทิ ยา 2 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เป็นตัวแทนเข้าร่วมการ
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 9 กันยายน 2554 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
สรุปผลการแข่งขันในรอบทีผ่ า่ นมา
รอบแรก
โรงเรียนอัสสัมชัญชนะโรงเรียนราชนันทราจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 ด้วยคะแนน 66 : 6 คะแนน
ชนะโรงเรียนนวมินทราชูทศิ สตรีวทิ ยา 2 ด้วยคะแนน 61 : 13 คะแนน
รอบสอง
ชนะโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยคะแนน 50 : 34 คะแนน
รอบสาม
ชนะโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ด้วยคะแนน 42 : 26 คะแนน
รอบสี่
ชนะโรงเรียนศรีวกิ รม์ ด้วยคะแนน 40 : 34 คะแนน
รอบรองชนะเลิศ แพ้โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ด้วยคะแนน 34 : 61 คะแนน
รอบชิงอันดับที่ 3 แพ้โรงเรียนบางกอกพัฒนา ด้วยคะแนน 63 : 72 คะแนน
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มอบชุดและอุปกรณ์กีฬา

ฟุตบอล 16 ปี กองทัพอากาศ

เมื่ อ วั น ที่ 28 มิ ถุ น ายน 2554 ภราดาพิ สู ต ร วาปี โ ส
รองผู้ อ ำนวยการและผู้ อ ำนวยการโครงการช้ า งเผื อ ก โรงเรี ย น
อัสสัมชัญ มอบชุดในการฝึกซ้อม ชุดแข่งขัน และอุปกรณ์ในการ
แข่งขัน ให้กับนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนอัสสัมชัญ รุ่นอายุ 16 ปี
17 ปี 18 ปี และทีมผู้ฝึกสอน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ ใช้ ใ นการแข่ ง ขั น รายการต่ า งๆ ของ
ปีการศึกษา 2554 รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 400,000 บาท

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 มีการแข่งขันกีฬานักเรียน
ชิงถ้วยผู้บัญชาการกองทัพอากาศ ประจำปี 2554 ณ สนาม
จันทรุเบกษา 1 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร กีฬาฟุตบอล
นั ก เรี ย น รุ่ น อายุ ไ ม่ เ กิ น 16 ปี ผลการแข่ ง ขั น โรงเรี ย น
อัสสัมชัญเสมอโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 : 1 ประตู
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี โรงเรียน
อัสสัมชัญชนะอิสลามวิทยาลัย 5 : 3 ประตู
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การแสดงโขนรามเกียรติ์
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในงานเปิดอาคาร
“สถาบันคึกฤทธิ์” ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือเป็นการเปิดตัวสถาบันคึกฤทธิ์ อันเป็นการ
เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ชาตกาลของท่าน ในโอกาสนีน้ กั เรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ จำนวน 12 คน ร่วมการแสดงโขนเรือ่ ง รามเกียรติ์
ชุด พิเภกสวามิภักดิ์ ซึ่งจะได้เผยแพร่ที่องค์การยูเนสโก สำนักงานใหญ่ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส การแสดงครั้งนี้ได้รับการ
ฝึกสอนจากศิลปินแห่งชาติ เป็นเวลา 27 สัปดาห์ โดยมี มาสเตอร์จารึก แจ้งเจริญ เป็นผู้ดูแล

สถาปนาคณะกรรมการสโมสรอินเตอร์แรคท์
เมือ่ วันที่ 14 มิถนุ ายน 2554 ภราดาพิสตู ร วาปีโส รองผูอ้ ำนวยการ/ทีป่ รึกษาสโมสรอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธาน
ในพิธีสถาปนาคณะกรรมการสโมสรอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ประจำปีการบริหาร 2553 - 2554 ณ หอประชุม Louis-Marie
Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม 220 คน
ในครั้งนี้ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานในปี 2553 รวมทั้งได้นำเสนอโครงการและกิจกรรมในปีการศึกษานี้ โดยมุ่งเน้นเป็น
กิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความเสียสละในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
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เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554 คณะผู้แทนผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 และชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมด้วยคณะผูแ้ ทนนักเรียน นำโดย นายณฐพล
กาญจนพิทักษ์ (43663) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ประธานสภานักเรียนและ
คณะกรรมการสภานักเรียน พร้อมด้วยนายพีรวิชญ์ ชื่นวจีธรรม (44332)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ประธานเชียร์และแปรอักษรปีการศึกษา 2554 และ
คณะกรรมการฝ่ายเชียร์ฯ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจแด่ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ
ผู้อำนวยการ ณ ห้องผู้อำนวยการชั้น M อาคารอัสสัมชัญ 2003 ณ โรงเรียน
อัสสัมชัญ หลังจากเข้ารับการรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลบางประกอก 1
เมื่อวันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2554
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน และฝึกให้นักเรียนได้แสดงบทบาทการเป็นผู้นำอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามระเบียบของ
โรงเรียน ผลการเลือกตัง้ คือ คะแนนอันดับที่ 1 ได้แก่ ผูส้ มัครหมายเลข 2 นายณฐพล กาญจนพิทกั ษ์ (43663) ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
2049 คะแนน อันดับที่ 2 ได้แก่ ผู้สมัครหมายเลข 1 นายสรวิชญ์ วงศ์ปิยะ (43805) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 488 คะแนน อันดับที่ 3
ได้แก่ ผู้สมัครหมายเลข 3 นายประภากร มุรธาทิพย์ (43948) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 320 คะแนน
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สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2554
เมื่ อวั น ที่ 11 พฤษภาคม 2554 โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ จั ด
วจนพิธีกรรมเปิดการสัมมนาและการบรรยายพิเศษ เรื่อง “งาน
อภิ บ าลในบริบทการศึกษาอบรมแบบโรงเรียนคาทอลิก” โดยมี
พระสังฆราชชูศกั ดิ์ สิรสิ ทุ ธิ์ และการสัมมนาในหัวข้อ “สมรรถนะครู
ต่อคุณภาพการศึกษาอัสสัมชัญ” โดย คุณชาญวิทย์ ทับสุพรรณ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน มาเป็นวิทยากรเกี่ยวกับสวัสดิการครูเอกชน และการ
จัดการศึกษาตามทศวรรษที่ 2 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9
อาคารอัสสัมชัญ 2003
ในโอกาสนี้ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 มีการสัมมนาใน
หัวข้อ “อัตลักษณ์โรงเรียนอัสสัมชัญ” โดยมี ภราดาศิรชิ ยั ฟอนซีกา
ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร
พร้อมด้วยการชี้แจงนโยบายบริหารการจัดการศึกษาในปีการ
ศึกษา 2554 โดยภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ และการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการรับ
การตรวจ สมศ. รอบ 3” โดย มิสดรุณี ขันโท ฝ่ายการศึกษา
มู ล นิ ธิ ค ณะเซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทย ณ หอประชุ ม
Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie
Memorial Building

ต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ กทม.
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 คณะผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงานโรงเรียน
อัสสัมชัญ ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสังกัด กทม. โดยมี มิสสุภาวดี
เหลีย่ วเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมการเรียนการสอนและชมสถานที่ ณ ศูนย์วทิ ยบริการ
อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building
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ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2554
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2554 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนอัสสัมชัญ ครั้งที่ 1/2554 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน งบประมาณของสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญ
โดยมี ศ. ดร.เกือ้ วงศ์บญุ สิน นายกสมาคมผูป้ กครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง จตุรมิตรสามัคคี
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ให้การต้อนรับเครือข่ายคณะกรรมการ
ผู้ปกครองโรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคี และเปิดการประชุม โดยมีวาระเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างเครือข่ายผู้ปกครอง
อาทิ รณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด กิจกรรมการปลูกป่า เป็นต้น พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการ
จัดงาน “จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 26” ให้ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 65 ปี และทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ณ ศูนย์วิทยบริการ อาคาร Saint Louis-Marie
Memorial Building

ทดสอบสมรรถภาพครู
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 งานกีฬาจัดการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับคณะครู เพื่อเป็นข้อมูลการวางแผนดูแลสุขภาพ
ของครู วางแผนการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับเพศและวัย โดยการทำ Pre-Test และ Post-Test การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
จะช่วยให้ครูวางแผนการดูแลสุขภาพได้อย่างดี ณ ห้อง Prefunction ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building
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ปฐมนิเทศครูใหม่ EP
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 ฝ่ายโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ (EP) ปฐมนิเทศครูผู้สอนชาวต่างชาติ
ที่เข้าใหม่ จำนวน 7 คน โดยมีภราดาพิสูตร วาปีโส
รองผู้ อ ำนวยการโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ /หั ว หน้ า ฝ่ า ย
โปรแกรมภาษาอั ง กฤษ พร้ อ มด้ ว ย Mr. Stephen
Leonard Cheek ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษา
อังกฤษ และ Mr. Steven Raine กล่าวต้อนรับและ
นำเสนอข้อมูลต่างๆ เพื่อชี้แจงนโยบาย ภารกิจและ
วิสยั ทัศน์ดา้ นต่างๆ ของโรงเรียน และร่วมการปฏิบตั งิ าน
อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ไปในทิศทางเดียวกัน
ณ ห้องประชุม อาคารกอลมเบต์

รางวัลดนตรี
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 กลุ่มศิลปินเยาวชนของ
โรงเรียนอัสสัมชัญคว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 จากการประกวดวงดนตรีในงาน “Esprit Presents
Esprit Forth Friday ต้อนรับเปิดเทอมกับคอนเสิร์ตสุดซ่า
Deep Blue Cool” ณ บริเวณลาน Esprit Siam Center กรุงเทพฯ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วง Bourgeoisies ซึ่งมีสมาชิก
6 คน คือ นายธนวัชร เติมรัตนสุวรรณ (48006) EP-M. 6/2
นายจิรวัฒน์ จารุวรรณางกูร (43932) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
นายสิวชั วิวรรธนมาศ (51111) EP-M. 5/1 นายพิรฬุ ห์ นีรพิทกั ษ์
(43770) นายพงษ์ กุ ล จิ ต ต์ ยิ้ ม กล่ ำ (50399) และนายสิ ร
วิวรรธนมาศ (50483) EP-M. 6/1 และรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ได้แก่ วง Laxative ซึง่ มีสมาชิก 5 คน คือ นายกิตติภมู ิ
วงศ์ เ พ็ ญ ทั ก ษ์ (43584) นายสรวิ ช ญ์ วงศ์ ปิ ย ะ (43805)
นายนิ ร พาธ สมิ ต เวช (43865) นายวสุ พ ล สุ ทั ศ นานนท์
(43865) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 และนายเจสัน โสตางกูร
(43942) EP-M. 6/3
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สัมมนาครู EP
เมื่อวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2554 ภราดาพิสูตร วาปีโส
รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ เป็นประธาน
เปิ ด การสั ม มนาครู ช าวต่ า งชาติ ในหั ว ข้ อ “Developing
Competency for Performance Enhancement” เพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านวิชาชีพและศักยภาพของครูผสู้ อน โดยจะเน้นย้ำ
ให้ครูผู้สอนมีวิธีและเทคนิคการสอนให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
วิ ถี ท างเรี ย นรู้ แ ละกระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ ข องผู้ เ รี ย น
โดยมี ผศ. ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิช อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากร ณ ห้อง conference ศูนย์วทิ ยบริการ

รางวัลชนะเลิศโต้สาระวาที
เมือ่ วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2554 นายณภัทร ตัง้ ทรงเจริญ (48768) EP-M. 5/1 นายประกาศิตฐ์ บันลือสิน (44075) EP-M. 5/2
และนายกษิดิ์เดช อุดมวิชัยวัฒน์ (49687) EP-M. 5/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าร่วมแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ
ในญัตติ “This house would grant amnesty to deposed dictators in the midst of a regime change.” ในรายการ “The Second
Thailand Debate Camp” ที่จัดโดย The Thailand National Team ณ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
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แนะแนวการศึกษาต่อ
เมื่ อ วั น ที่ 14 มิ ถุ นายน 2554 โรงเรี ย น
อัสสัมชัญ แนะแนวการศึกษาต่อที่เมือง Adelaide
ประเทศออสเตรเลีย โดยมี Ms. Beck Li วิทยากร
จากทีม Study Adelaide เป็นวิทยากรบรรยายให้
กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 4 - 6
และนักเรียน EP-M. 4 - 6
การบรรยายมี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม ถึ ง เรื่ อ ง
สั ง คม ประชากร ภู มิ อ ากาศโดยรวมในพื้ น ที่
มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นำและสาขาวิ ช าที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
ของแต่ละมหาวิทยาลัย การดำรงชีพและค่าใช้จา่ ย
ในเมือง Adelaide ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจ
ในการศึกษาต่อต่างประเทศของนักเรียน

แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน EP
ภราดาพิสูตร วาปีโส รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการนั ก เรี ย น EP เพื่ อ ให้ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลสวั ส ดิ ภาพของ
นักเรียน EP ตลอดจนเรื่องวิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ อาทิ กีฬา
ดนตรี และงานช่วยเหลือสังคม
รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน EP มีดังนี้
นายจิรภัทร สุวิเดชโกศล
(43817) EP-M. 6/2 ประธาน
นายยศพล เกรียงยุทธิภูมิ (43889) EP-M. 6/1 เหรัญญิก
นายภาคิน โรจนเวคิน
(43564) EP-M. 6/2 เลขานุการ
นายเตชินท์ อุดมสิวัฒนา (47998) EP-M. 6/2 ฝ่ายวิชาการ
นายธนวัชร เติมรัตนสุวรรณ (48006) EP-M. 6/2 ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายอิทธิเชษฐ์ เกรียงยุทธิภูมิ (43888) EP-M. 6/2 ฝ่ายกิจกรรม
โดยมีครูทปี่ รึกษาคือ มิสอรวรานันท์ ทอดสนิท และมิสอนงค์ลักษณ์ แซ่ลิ้ม
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ประกอบอาหาร ณ ครัวจำลอง
นักเรียนระดับชั้น EP-M. 2 ฝึกทำสปาเกตตีซอสคาโบนารา
ในชั่วโมงวิชาการงานอาชีพ (Occupational Works) ณ ห้องปฏิบัติ
การทางวิทยาศาสตร์ ที่ทำเป็นห้องครัวจำลอง โดยมี Mr. Nicholas
Keeping เป็นครูผู้สอน และสาธิตการทำซอสคาโบนาราจากวัตถุดิบที่
คัดสรรและลงมือปฏิบัติจริง เป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้กับบทเรียน
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมทักษะชีวิตอย่างหนึ่งให้กับ
ผู้เรียน

สกัด DNA จากกล้วยหอม
นั ก เ รี ย น ท ำ ก า ร ท ด ล อ ง ท า ง
วิทยาศาสตร์ โดยการสกัดดีเอ็นเอจาก
กล้วยหอม ณ ห้องปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์
ฝ่ า ยโปรแกรมภาษาอั ง กฤษ อาคาร
กอลมเบต์ ซึ่งมี Mr. John Hoban เป็น
ครู ผู้ ส อน การทดลองครั้ ง นี้ เน้ น การ
ลงมือปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา
และช่วยให้จดจำทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
ได้ดียิ่งขึ้น
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ความคืบหน้าโครงการอัสสัมชัญ
แคมปัส พระราม 2
เดื อ นพฤษภาคมและเดื อ นมิ ถุ น ายนที่ ผ่ า นมา
การก่ อ สร้ า งโครงการอั ส สั ม ชั ญ แคมปั ส พระราม 2
มีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก ในส่วนของอาคารเรียน
แผนกประถม มีการก่อกำแพงผนังห้องเรียนพร้อมทำ
เสาเอ็นทับหลัง ติดตั้งหลังคาเหล็กเสริมคอนกรีตพื้นและ
ทำไม้แบบ ฉาบผนังห้องเรียนทุกชั้น ก่อผนังและจัดสร้าง
ห้อ งน้ำ สำหรับ นั กเรี ยนหญิ ง ติด ตั้ง ท่อ พร้อ มเดิ นสาย
ระบบไฟฟ้า-สื่อสารในห้องเรียน
สำหรับอาคารเรียนแผนกมัธยม มีการฉาบผนังชั้น
1 - 4 ปูพื้นหินขัดห้องเรียนต่างๆ ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ
หญิง-ชาย ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำชาย และติดตั้งท่อ
พร้อมเดินสายระบบไฟฟ้า-สื่อสารในห้องเรียน
นอกจากนี้ยังมีความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคาร
กีฬา The Arena โดยมีการติดตัง้ โครงอัฒจันทร์ ปรับระดับ
คอนกรีต ติดตั้งคอนกรีตเสริมพื้นทางเดิน และปรับระดับ
ทรายถมสนามซ้อมด้านหลังอาคาร The Trinity Building
โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ส่วนอาคารเรียน
ทั้ง 2 อาคาร จะแล้วเสร็จในราวเดือนตุลาคมนี้
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EP Open House
เมือ่ วันที่ 13 มิถนุ ายน 2554 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผูอ้ ำนวยการ เป็นประธาน
ในพิธี EP Open House 2011 พร้อมด้วย ภราดาพิสูตร วาปีโส รองผู้อำนวยการ/
หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้ปกครองนักเรียนที่มี
ความสนใจเข้าเรียนในระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 เพือ่ ชีแ้ จงเข้าร่วมในกิจกรรมครัง้ นี้
รายละเอียดและความเป็นมาของโรงเรียนอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 การแนะนำ
หลักสูตร EP ตลอดจนกระบวนการคัดสรรนักเรียนเข้าเรียนและความพร้อมใน
ด้านต่างๆ นอกจากนี้ ภราดาพิสตู ร วาปีโส หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษนำเสนอ
ความสำเร็จของฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ และทางโรงเรียนได้เปิดให้ผู้ปกครอง
ที่สนใจซื้อใบสมัคร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภายในงาน ณ อาคาร
The Trinity Building โครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร

ร่วมงานเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4/1 - 2 โรงเรียนอัสสัมชัญ เข้าร่วมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง
สมุทรสาคร ซึ่งจัดโดยจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล ททท. สำนักงานสมุทรสาคร คณะกรรมการบริหาร ศาลเจ้าพ่อ
หลักเมื อ ง หน่ ว ยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึง ประชาชนในจั ง หวั ด
สมุทรสาคร โดยมีวง AC Band ของโรงเรียนอัสสัมชัญ บรรเลงนำขบวน
นักเรียนเป็นที่ประทับใจแก่ชาวสมุทรสาครเป็นอย่างยิ่ง
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“เด็กๆ ทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัว การรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้ว
จะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆ ได้โดยถูกต้องรวดเร็ว จะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญ
ให้แก่ตนเองและส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอน”
พระบรมราโชวาทที่พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก
ประจำปี 2521

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
เมื่ อวั น ที่ 21 มิ ถุ นายน 2554 ศู น ย์ วิ ท ยบริ การและ
สื่อการสอน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
ประจำสัปดาห์ ให้กับนักเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมเล่นเกม
Where is it ? เพื่อเป็นการกระตุ้นให้รู้จักใช้หนังสือแผนที่โลก
ในการหาข้อมูลประเทศ และเมืองต่างๆ กิจกรรมส่งเสริม
การอ่านจัดเป็นประจำทุกสัปดาห์ ในวันอังคาร เวลา 11.20 11.50 น. โดยมี มิ ส รติ ม า น้ อ มวงษ์ จู และมิ ส พรทิ พ ย์
อินขลิบ เป็นครูผู้ดูแล
ศูนย์วิทยบริการมีหนังสือจำนวน 84,640 เล่ม ทั้งภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ วารสาร 180 รายการ เพื่อบริการ
ให้กับนักเรียนและคุณครู นอกจากนี้ยังมีบริการอินเทอร์เน็ต
ไร้สาย (Wireless Communication) บริการฐานข้อมูลออนไลน์
(Online Database) บริการห้องคาราโอเกะ (Edutainment
Rooms) และบริ ก ารหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Book)
เปิดบริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.00 - 17.00 น.
และวันเสาร์ เวลา 08.00 - 13.00 น.

โรงเรียนอัสสัมชัญ
26 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2630-7111-25 โทรสาร : 0-2237-7769
http://www.assumption.ac.th
คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษา	

ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ
ภราดาพิสูตร วาปีโส
ภราดาทินกร บุญสว่าง
บรรณาธิการบริหาร

มาสเตอร์อาสา มรพงษ์

บรรณาธิการ

มิสอนงค์ลักษณ์ แซ่ลิ้ม
มิสชนากานต์ ศรีชมภู
กองบรรณาธิการ
มิสบุศริน ตั้งถาวรสกุล
มาสเตอร์ประดิษฐ์ ชัยปรีชา มาสเตอร์วิชัย ยงวานิชจิต
มิสนงลักษณ์ สีนิลแท้
มาสเตอร์คมกฤช รัตตะมณี
มิสศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ มาสเตอร์ประเสริฐ สวัสดีมงคล
มิสวิไลรัตน์ สิงหภาณุพงศ์ มาสเตอร์โสภณ สกุลเรือง
มิสอรนิสา มิตรประสิทธิ์
มาสเตอร์บันลือ จินดาศรี

ถ่ายภาพ 	

มาสเตอร์กายสิทธิ์ ร่มไมล์
มาสเตอร์ธวัชชัย ชาญวิทยากุล
มิสชฏาภรณ์ แก้วเหลี่ยม
มาสเตอร์ประยุทธ น้อยแก้ว
มาสเตอร์ประจวบ ภาลุน
มาสเตอร์วิริยะ เกตุแก้ว
มาสเตอร์อดิสรณ์ กสาบสัน

มิสสุปรียา เอกอินทร์

พิสูจน์อักษร 	

มิสมนฑิรา พานิชยิ่ง
มาสเตอร์เสกสรรค์ นิลสุวรรณโฆษิต
รูปเล่ม 		

มิสศรียา ศรีจันทร์โพธิคุณ
มาสเตอร์สมโภช โพธิ์สินสมวงศ์

